Huisvuilophaling in Vilvoorde = fiscale hold-up
Vilvoordenaars hebben kennis genomen van de afvalkrant van INCOVO waarin men de nieuwe
afvaltarieven voorstelt. Uit een persbericht blijkt dat onze regio slecht scoort met betrekking op het
sluikstorten. De opgehaalde hoeveelheid vermindert niet.
Volgens INCOVO worden de prijzen van de afvalzakken per bestuursperiode éénmaal aangepast.
Een leugentje om bestwil allicht. De bijgevoegde nota’s leren ons dat de prijzen van de
huisvuilzakken ook in 2010 al werden aangepast. Een gemeentelijke bestuursperiode duurt wel zes
en geen vier jaren.
De cijfers tonen aan dat de Intercommunale INCOVO behoorlijk wat winst maakt op de verkoop van
haar huisvuilzakken (zie onderstaande tabel). De andere tarieven (containerpark, ed..) zijn veel minder
transparant en beoordeelbaar.
Een Intercommunale is bij uitstek een dienstverlenende organisatie die geen winst moet maken op
kap van de belastingbetaler, zeker niet met betrekking op de huisvuilproblematiek. Overdreven dure
huisvuiltarieven zetten immers aan tot onder meer sluikstorten.
Vilvocraten stellen vast dat de raad van bestuur van INCOVO bestaat uit 18 bestuurders (waaronder de
directeur). Deze raad van bestuur telt meer bestuurders dan dat er bedienden in loondienst zijn.
INCOVO telt meer bestuurders dan pakweg bij BELGACOM. Een heus Mexicaans leger dus.
Vilvoorde vaardigde tot einde 2013 een viertal schepenen af, netjes verdeeld over de vier
meerderheidpartijen (sp.a/Groen, N-VA en Open Vld). Wie terecht zou denken dat men op zijn minst
de schepen van milieu zou afvaardigen komt bedrogen uit. Vilvoorde stuurt de schepen van jeugd en
sport, de schepen van burgerzaken en cultuur, de schepen voor wijkwerking en de schepen voor
ruimtelijke ordening. Kan u nog volgen? (vanaf 2014 is Magda Van Stevens van Groen geen schepen meer, maar
ze blijft voorlopig zetelen als bestuurder bij INCOVO).

Elke bestuurder krijgt 196,64 euro per vergadering, de voorzitter krijgt het dubbele.
Een voltallige raad van bestuur kost de belastingbetaler al snel meer dan 4.000 euro per zitting
(sociale lasten incl.) . Er zijn gemiddeld tien zittingen per jaar die per zitting amper een uurtje in beslag
nemen.
De raad van bestuur vaardigt vijf leden af voor de vorming van een directiecomité, dat gemiddeld
twee maal per maand vergadert en waarvan de leden worden beloond met analoge zitpenningen.
De financiële kost loopt hier ook snel op tot meer dan 2.000 euro per maand.
Dit schaamteloos politiek schouwspel kost de belastingbetaler maandelijks dus meer dan 6.000 euro
aan zitpenningen alleen.
Gelukkig kan INCOVO rekenen op een zeer bekwame directeur, die deeltijds werkt voor INCOVO en
deeltijds voor afvalintercommunale INTERZA. INTERZA doet het desbetreffend wat zuiniger met
slechts acht politiek benoemde bestuurders. Een deeltijds werkzame directeur moet verantwoording
afleggen aan 17 bestuurders! Dit is niet ernstig meer.

De overdreven prijzenpolitiek en winstbejag van INCOVO blijkt verder uit het terugbetalen van meer
dan een miljoen euro aan de stad Vilvoorde einde 2012, bedrag dat werd geput uit de reserves van
INCOVO die werden verworven door het handhaven van te dure afvaltarieven.
De stad gebruikte dit geld om andere budgettaire putten mee op te vullen en deze extra inkomsten
vloeiden niet terug naar de Vilvoordse belastingbetaler die eigenlijk teveel betaalde voor zijn
huisvuilophaling. Een verkapte vorm van belastingsverhoging alweer.
Vilvocraten pleiten dan ook voor een snelle onthoofding van de raad van bestuur van INCOVO in
deze tijden van crisis. Het politiek misbruik van belastinggelden moet stoppen.
Eén vertegenwoordiger van elke deelnemende gemeente moet ruim volstaan.
We brengen de raad van bestuur dan ook best terug op vijf eenheden aangevuld met de directeur.
INCOVO, als dienstverlenende intercommunale, moet haar huisvuiltarieven bijstellen aan de reële
kostprijs. Huisvuilophaling aan te dure prijzen om lucratieve politieke postjes mee te financieren en
stedelijke budgetten in evenwicht te houden is niet meer van deze tijd. Stop deze fiscale hold-up!
Verder dringen de Vilvocraten aan om terug werk te maken van het regelmatig gratis ophalen van
groot huisvuil aan huis, zoals trouwens door vele partijen werd beloofd tijdens de
verkiezingscampagne.
Deze huisvuilophaling is een noodzakelijke dienstverlening naar de bevolking toe en kan het
zwerfvuil terugdringen en sluikstorten tegengaan.
Het wordt tijd dat sommige traditionele partijen woord houden.
Vilvocraten pleiten tot slot voor het doorbreken van het quasi monopolie van INCOVO met
betrekking op de Vilvoordse huisvuilverwerking. Deregulering in de telecom- en energiesector heeft
in het verleden bewezen dat de consument daar beter van wordt.
Vilvoorde, 20 maart 2014
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Tabel : winstmarge INCOVO op restafvalzak van 60 liter
Jaartal
2010
2012
2014
2016
2018

Reële kostprijs
1,47
1,53
1,59
1,65
1,71

Gehanteerd tarief
1,60
1,60
1,80
1,80
1,80

Winstmarge
8,8 %
4,6 %
13,0 %
9,0 %
5,3 %

De reële kostprijs houdt hierbij nog rekening met de prognoses van 2010. Sedertdien is door diverse
factoren de afvalverwerkingskost verder gedaald, zodat de reële kostprijs na 2012 lager ligt (zie
jaarverslagen INCOVO). De reële winstmarge ligt dus nog hoger.

